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– Utbyggnad av museet 2011

Foto: Sofia Olofsson

Utbyggnaden av Nordiska Akvarellmuseet är i full
gång och förväntas stå klar lagom till sommarens
utställning 2012. Med mer plats kommer museet
att kunna presentera delar av samlingen året runt.
Det ger en unik chans att göra den nordiska samlingen med nutida akvarell till en motor i museets
verksamhet och att fortsätta utveckla nya spännande möten mellan människor och konst.

Museibyggnad 1999

Den vanligaste frågan vi får från besökare är ”Var
är samlingen?” säger Benita Nilsson, museets marknadschef och ansvarig för strategisk utveckling.
I samband med utbyggnaden får vi plats att ställa
ut den nordiska samlingen permanent. Det blir
även en större barnateljé samt plats för forskning.
Vi är väldigt glada för all hjälp och ser fram emot
att välkomna besökare till ett större museum inför
sommaren 2012.
Fakta utbyggnad
Utbyggnadens totala yta 240 kvm
Ny ateljé 60 kvm
Forskarutrymme och personalrum 60 kvm
Följande har hjälpt till med finasieringen:
Regionala utvecklingsnämnden i VG-regionen 14 milj. kr
Boverkets samlingssalsdelegation 5 225 000 kr
Tjörns kommun 3 milj. kr
Thordénstiftelsen 1 milj. kr
Stiftelsen Framtidens kultur 900 000 kr
Stiftelsen Erik och Lily Philipssons minnesfond 250 000 kr
Ett stort tack!

Utställningsvisning för vänföreningen
21 januari kl. 13.00
Foto: Göran Gustafsson
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Ordföranden har ordet
Bäste akvarellmuseum-vän!
Mexiko - Poesi och politik är snart över och med all
sin storslagenhet, färgprakt och bredd har utställningen fångat och engagerat oss. Jag har fått många
nya insikter om Mexiko, som land, skiftande kultur
och brokig historia. Jag har njutit och lärt av föredrag, dans, film och inte minst en kulinarisk matresa, från en av ökenregionerna, smakfullt anrättad
på restaurang Vatten. Hela hösten har varit som en
spännande resa med Mexiko som ledstjärna och jag
skall avsluta med Frida Kahlo- och Diego Riverautställningen på Göteborgs Konstmuseum.

Innan vi möter Anu Tuominen i utställningshallarna under mars och april nästa år så väntar
en intressant utställning ur museets egen samling
- Nya Blickar som öppnar den 10 december. Urvalet
av de konstverk som skall visas är gjort av tre grupper som är sammansatta av nio femåriga förskolebarn, tre ensamkommande flyktingungdomar och
åtta PRO-seniorer – alla från Tjörn. Ett nytt spännande grepp av museet med ett brett perspektiv
som målsättning.

Det blir inte vernissage men väl en guidad visning
speciellt för Vänföreningen den 21 januari nästa år.
Notera denna lördagseftermiddag så vandrar vi och
beskådar tillsammans.
Vinterns konstresa går till Danmark och kombineras med lite julmarknadsstämning. Vi är i skrivande stund mer än 50 anmälda och kanske blir vi så
många som 60 och då byter vi till en större buss.
God anslutning verkligen!! Vi återkommer i nästa
akvarellspegel med upplevelser och intryck från
Toulouse-Lautrec i Köpenhamn och Ai Weiwei i
Louisiana.
Utbyggnaden av museet går enligt tidplanen.
Grundläggningsarbetena är snart klara. Inom kort
reser man takstolar/regelverk och vi får en bättre
bild av hur helheten kommer att ta sig ut i Skärhamns yttre hamn.
Lite tidigt kanske, men jag önskar er redan nu en
God Jul och ett rikt 2012 med många museibesök
uti Skärhamn, Tjörn.
Per Jensnäs

Årsavgift och årsmöte 2012
Med denna akvarellspegel bifogas inbetalningskort för årsavgiften 2012. Avgiften är oförändrad
175 kr för enskild medlem, 300 kr för föreningar.
Avgiften sätts in helst på bankgiro 5014-8139 alt.
plusgiro 73060-6. IBAN-nummer SE95 0835 6807
3054 4814. Bicode SWEDSESS.
OBS! Glöm inte att skriva ditt namn och gärna ditt
medlemsnummer. Vi får varje år ett antal inbetalningar utan avsändare. Vi kommer att skicka ut med-

Styrelsen
Ordförande: Per Jensnäs (vald på årsmötet)
Volontärer och utskick: Anita Sindler
Sekreterare: Barbro Carlsson

lemskortet för 2012 tillsammans med den Akvarellspegel som kommer ut i månadsskiftet januari/
februari 2012. Ditt medlemskort 2011 kommer
därför att vara giltigt fram till dess att Akvarellspegeln
nr 1 för 2012 kommer ut.
Årsmötet 2012 äger rum söndagen den 18 mars
kl 13.00 (mer information i kommande Akvarellspegel).
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Mexikos mångfald genom dans, film, historia,
De dödas dag, trumma & flöjt……

Foto: Peter Martin

Utställningen Mexiko – poesi och politik på Nordiska Akvarellmuseet blev en lysande mittpunkt i en
mexikansk kultursatsning med många ringar på
vattnet; i hela Västra Götalandsregionen märktes
ett givande kulturutbyte med Mexiko hösten 2011.
Utställningen satte fart på fantasin i huset. Genom
en uppsjö av program har besökarna fått ta del av
poesi, politik, samhällsliv, historia, tradition och
kultur, allt med mexikanska förtecken.

Glädje och sorg har vandrat tillsammans i mötet
med landet Mexiko en Skärhamnshöst 2011. Och
visst är det så som museet ska fungera, som en plats
för dialog, upptäckt och eftertanke. Och om jag inte
tar fel så har vägen mellan Mexiko och Skärhamn
bestämt blivit lite kortare!
Eva Blume

Vi har fått veta mer om en dramatisk och stundtals grym historia och en nutid präglad av våld och
sönderfall i narkotikakrigets spår. Men vi har också
fått en inblick i Mexikos rika kulturarv och, trots
allt, många gånger glädjerika och färgstarka vardag.
Kulturpersonligheter från Mexiko har delat med
sig av sin folkmusik och mattradition. Två kockar
rumsterade i restaurang Vattens kök i tre dagar för
att bjuda de svenska smaklökarna på sensationer
från Querétaro (portionerna blev stora, skriver den
som befann sig sist i kön!) Vi har lyssnat på föreläsningar och samtal om detta fantastiska land och fått
ta del av nutida filmkonst och spännande rön kring
tolkningen av Frida Kahlos självporträtt.
Vi har fått lära känna mexikaner i Sverige, bl.a.
genom Mexikanska föreningen i Göteborg, som
vi haft ett givande och nära samarbete med.
(Se bilderna från dansgruppen Mexicas rytmiska och
glädjefyllda framträdanden. Vi visste inte att vi har
ett så bra dansgolv!)
Foto: Peter Martin

Nya blickar - ett urval ur museets samling
10.12 2011 - 26.2 2012
Under hösten 2011 bjöd Nordiska Akvarellmuseet
in några tjörnbor till ett annorlunda samarbete.
Tillsammans med tre tonåringar från Västerängs
ungdomsboende för ensamkommande flyktingungdomar, nio femåringar från Skärhamns förskola och åtta pensionärer verksamma inom PRO
undersökte vi nya, roliga och krokiga vägar till att
skapa vinterns utställning Nya blickar. Vi utgick från
museets egen samling med nutida nordisk akvarell
som idag innehåller ca tusen verk av ett hundratal
konstnärer från Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Island och Färöarna. Den 10 december kommer tre
salar med tre olika urval att presenteras. Varje grupp
har träffats en gång i veckan och arbetat tillsammans
med museets pedagoger. Tittat, valt, pratat, funderat,
målat, skrivit och spelat in. På olika sätt kommer
gruppernas samtal och tankar om konstverken att
förmedlas till museets besökare, och när utställningen är på plats bjuder vi in till nya möten. Vad ser du
i det som andra har sett?

Carl Otto Lyrstrand. Foto: Jonte Nynäs

Visst vill Du vara medlem
i vänföreningen?!!

Vänföreningens medlemmar är välkomna på
förhandsvisning med glögg och pepparkakor
tillsammans med de tre grupperna fredagen
den 9 december klockan 16.00

Medlemsförmåner:

Jul i museibutiken

• Gratis årskort som gäller alla utställningar under året.
• Medlem erhåller 20 % rabatt på avgiften för akvarell-

Fina presenter och julklappar till barn och vuxna.
Glas AQUA, designat för museet av AhnlundKarlén blåst av Skrufs glasbruk. 165 kr/glas.
Finns i blått, grönt, rosa, gult, svart och vitt.
Ett annat julklappstips från museets butik är
årskort för 2012 som kostar 70 kronor.
Öppet: tis-sön 12-17. Välkomna in!

Njut den lätta, moderna
maten vid kanten av
det stora havet.
+46 (0)304 67 00 87
www.restaurangvatten.com

• Se utställningarna före alla andra genom att Vänföreningens medlemmar får exklusiv visning kl 18.00 		
dagen före vernissagedagen.

kurserna för vuxna (visa medlemskort).

• Medlem erhåller 20 % rabatt på entréavgiften till 		

museiarrangerade kulturprogram (visa medlemskort).

• Rabatt motsvarande GP:s läsvärdesrabatt på aktuella

kataloger ( gäller ej dem som redan har GP:s läsvärdeskort).

•
•
•
•

Medlem deltar i Vänföreningens årliga konstlotteri.
Tillgång till/deltagande i föreningens konstresor.
Akvarellspegeln 4 nr/år.
Medlemsavgift 175:- för enskild medlem och 300:för makar/sambor.
PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139.

• Vänföreningens hemsida

www.akvarellmuseet-vanforeningen.se ger mer 		
information.

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn, Sverige.
PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139. Ibannummer SE95 8000 0835 6807 3054 4814. Bicode SWEDSESS
Medlemsavgift: 175:- för enskild medlem och 300:- för makar/sambor
E-post: kontakt@akvarellmuseet-vanforeningen.se Hemsida: www.akvarellmuseet-vanforeningen.se
Redaktör och ansvarig utgivare: Carl-Axel Lago, +46 (0)707 33 79 61 E-post: carlaxel.lago@telia.com
För adressändringar kontakta Barbro Erikson, tel: +46(0)303 77 02 44
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